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Notulen Ledenvergadering VOORJAAR 2016 van de Regio Gelderland/Flevoland
Locatie: De Vroolijke Frans, Knoevenoordstraat 51, 6971 LH Brummen
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Bericht van verhindering is ontvangen van: dhr. H. Rexwinkel (Neede) dhr. E. Tervoort, PPSV
de Spreng (Laag Soeren), mevr. Dolly Rabbie, PSV Zonnehoeve (Zeewolde) mevr. Tessa
Streng, RC Riant (Beekbergen) mevr. Wilma Bouwman, PPV de Musketiers (Druten) A.Mooij,
PC & LR de Vier Heemskinderen (Beneden Leeuwen) mevr. Kitty van Schaik, PSV de
Maasruiters (Alphen) mevr. Chantal Thuinte, Hamelandse ponyclub en rijvereniging
(Geesteren) mevr. Saskia Meulenberg, Hippisch Hattem (Hattem) mevr. Ria Helderman,
Alvernase Rij en Jachtvereniging Alverna (Wijchen) dhr. Paul Bavelaar, Gouden Hert (Putten)
mevr. Elise ten Bosch, LR en PC de Hoefslag (Driel) dhr. Jan WiIllem Buyserd, De Grote Brug
(Zoelen) dhr. H. Kwak, RV en PC IJsselruiters (Brummen).
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1. Opening en mededelingen door de voorzitter
Voorzitter dhr. Herman Ubbink opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Een
speciaal woord van welkom richt hij aan erelid dhr. M. Breukink en aan dhr. Petter (FNRS) en
de dames Wolframm en De Boer (KNHS).
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De voorzitter vraagt de vergadering om een moment stil te staan bij diegene die ons zijn
ontvallen. Hij memoreert dhr. Frans Krabbenborg. Samen met zijn vrouw Annie is hij vele
jaren actief geweest in de sport en op de Regio Kampioenschappen. Ze waren een “hecht
span”.
Mevr. De Boer is namens de KNHS aanwezig in verband met het stembureau. Als er nog
leden zijn die willen stemmen is daar nog de gelegenheid voor.
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2. Vaststellen notulen najaarsvergadering d.d. 16 november 2015
De notulen worden onder dankzegging aan de notulist mevr. Jos Ruiter-Dijkhuizen
goedgekeurd en vastgesteld.
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Financieel verslag 2015
Penningmeester mevr. Janet Limpers geeft een toelichting op de balans en het
exploitatieoverzicht van de Regio Gelderland/Flevoland 2015.
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Op het Exploitatieoverzicht aan de lasten zijde:
Secretariaat: De secretariaatskosten zijn de kosten voor papier, toners en ander klein
materiaal.
De telefoonkosten laten een lichte daling zien door wijziging naar een goedkoop abonnement.
Bestuur: De post onkosten bestaan uit de kilometerdeclaraties van diverse bestuursleden en
de werkgroepen van de diverse fora ’s. Daarnaast zijn hier de kosten van het bestuursuitje in
verwerkt.
Vergaderkosten: Dit zijn de kosten voor de bestuursvergaderingen en de algemene
ledenvergaderingen. Deze kosten zijn nagenoeg gelijk gebleven.
Kampioenschappen: De organisatiekosten en jurykosten laten een daling zien, maar dit is
een enigszins vertekend beeld, omdat wij nog geen rekening hebben ontvangen van de SGW
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kampioenschappen. Hier is al wel contact over geweest, maar de rekening is nog altijd niet
ontvangen. De onkosten voor de rozetten zijn gestegen door een prijsverhoging, hier zitten al
wel de prijzen/rozetten van de SGW in verwerkt. Voor dit jaar zal het hoger uitvallen.
Attenties voor de juryleden en KNHS wedstrijdafdracht kosten worden als diversen geboekt.
Vormingswerk: het vormingswerk bestaat uit de kosten voor de beloftetrainingen en
daarnaast uit de kosten die gemaakt zijn voor het Rabotalentenplan. Dit jaar heeft de Regio
weer een jurybijeenkomst georganiseerd voor de juryleden die tijdens de outdoor
kampioenschappen jureren. Wat ook zeer positief ontvangen is.
Automatisering: deze post bestaat uit de vergoedingen voor het gebruik van de laptops van
secretaris en penningmeester. Daarnaast zijn er dit jaar twee nieuwe printers voor de
kampioenschappen aangeschaft en is er een antenne met router aangeschaft voor de
outdoorkampioenschappen, zodat nu de uitslagen direct op het terrein zichtbaar zijn.
Diversen: de post diversen bestaat uit attenties voor diverse (zieke) personen, de kosten
van de website en bloemen en attenties voor bestuursleden.
Op het exploitatieoverzicht aan de batenzijde:
Contributie: Deze laat een lichte daling van het aantal leden in onze Regio zien.
Dit zijn leden die geregistreerd staan bij de verenigingen in onze Regio. Het aantal leden in
onze Regio is gedaald met 262. De vergoeding per lid is van € 4,65 gestegen naar € 4,71.
Het aantal recreatieleden in onze regio is afgenomen met 238 leden. De basisafdracht voor
de verenigingsleden als de recreatie zijn beide gestegen met € 24,-.
Beloftenplan: De inkomsten van de beloftetraining zijn gestegen. Dit komt mede doordat
meer ruiters aan de selectie hebben deelgenomen. Ook hebben wij ten opzicht van 2014
meer ruiters kunnen plaatsen voor de trainingen.
Door het tekort van vorig jaar en ook het tekort van dit jaar teren wij in op ons eigen
vermogen, waardoor het saldo van de spaarrekening ook af neemt. Dit heeft dus ook weer
gevolgen voor de rentevergoeding.
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Dit alles zorgt voor een negatief resultaat van € 7.683,47.
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Balans:
Op de balans zien we de specificatie van het vermogen per 1 januari 2015 en het vermogen
per 31 december 2015. We zien duidelijk dat de spaarsaldo’s zijn afgenomen. De reden dat
er op 31 december zoveel geld op de rekening-courant staat is omdat de eindafrekening van
de KNHS op 24 december op onze rekening gestort is en er tussen Kerst en Oud- en Nieuw
nauwelijks banktransacties mogelijk zijn. Inmiddels is al wel een deel van het geld begin
2016 overgeboekt naar de spaarrekening.
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De Voorzitter concludeert dat de Regio in vermogen ingeteerd is, precies zoals is afgesproken
en volgens het ingezette beleid. De Voorzitter bedankt de penningmeester.
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5. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
Namens de kascommissie doet Mevr. Maartje Zonderland verslag. De stukken zagen er
keurig uit en er zijn geen onvolkomenheden. De kascommissie adviseert het bestuur
decharge te verlenen. Mevr. Zonderland wordt bedankt voor haar inzet. Mevr. Ilona van
Roekel wordt nu voorzitter van de kascommissie. Dhr. Patrick van Leeuwen is 2e lid. Nieuw
inkomend kascommissie lid is Mevr. Sandra Kamping.
6. Bestuursverkiezing voorzitter van Regio Gelderland
Aftredend en herkiesbaar dhr. Herman Ubbink: Mevr. Christel de Boer doet verslag namens
het stembureau. Stemmen konden tot 2 dagen voor de vergadering digitaal worden
uitgebracht via de website van de KNHS. Voor leden zonder emailadres kon schriftelijk
worden gestemd tijdens de vergadering. Daar is geen gebruik van gemaakt. Regio Gelderland
telt 26.000 leden. In totaal hebben 1.232 leden (6%) gestemd. Daarvan heeft 95% voor
herbenoeming van de voorzitter gestemd. Mevr. Christel de Boer overhandigt de uitslag aan
dhr. Ubbink met daarbij de hartelijke gelukwensen met zijn herbenoeming. Dhr. Herman
Ubbink dankt de Regio voor het in hem gestelde vertrouwen en laat weten dat hij met
ontzettend veel plezier doorgaat. Hij voegt direct daad toe bij zijn woorden!
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De VZ vervolgt de vergadering door aan te geven dat er tijdens de vorige vergadering een
aantal bestuursleden afscheid hebben genomen. Het bestuur heeft aangegeven dat het
afscheid in november te summier was, daarom nu een aanvulling.
120



Hij spreekt als eerste mevr. Coby Hammers-Weenink toe. Zij is sinds 1988 lid van PC
IJsselruiters (dat is inmiddels 38 jaar geleden). “Zij is een typisch voorbeeld van
bestuurders zoals het graag wordt gezien”, aldus de voorzitter. Ze is begonnen bij de
ponyclub en doorgestroomd naar de rijvereniging. Actief in het kringbestuur en door naar
het Regiobestuur, met grote inzet voor de afdelingsdressuur.



Vervolgens wordt mevr. Sandra Kamping-Freriks toegesproken. Zij is zelf actief ruiter.
Begonnen als wedstrijdsecretaris met veel rekenkamerwerk. Ze heeft zich ingezet voor de
afdelingsdressuur. Ze staat er bekend om dat ze goed kan plannen. Eén van haar taken
was het Beloftenplan. Gelukkig blijft ze bestuurlijk actief als vz van PV de Liemers.



Ten slotte wordt de dhr. Bert Veld toegesproken. De vz laat weten dat dhr. Veld naast
muzikale talenten (hij speelt de 1e viool) ook bestuursfuncties op divers gebied bekleedt.
Als tweespan rijder heeft hij enorm bijgedragen aan het samenstellen van knooppunten.
“Bert loopt overal binnen waar het stikt van de knelpunten” aldus de voorzitter. Hij heeft
knelpunten omgezet in knooppunten. Een geweldige bijdrage, waarvoor hij wordt
bedankt.
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Alle aftredende bestuursleden krijgen uit handen van de voorzitter de Regio plaquette
uitgereikt met een boeket bloemen. Uiteraard ondersteund door een hartelijk applaus van de
aanwezigen.
7. Presentatie door mw. Inga Wolframm, sportontwikkelaar bij de KNHS
Mevr. Inga Wolframm heeft “Het grote paardensport onderzoek 2015” ontwikkeld en
uitgewerkt.
Dit onderzoek staat op de KNHS site onder feiten en cijfers. Tijdens de Regiovergadering
geeft zij een presentatie van dit onderzoek. Ook dit is in detail te bekijken via de site van de
KNHS en op de site van de Regio.
Enkele opmerkingen en/of gestelde vragen:
Dhr. Kris van Gelder vraagt wie er deel hebben genomen aan het onderzoek? Mevr.
Wolframm laat weten dat de enquête niet naar alle leden van de KNHS is gestuurd. Er is
gekozen, om het neutraler te maken, om via andere kanalen de enquête te verspreiden en
daardoor o.a. de ongebonden paardensporters te benaderen. Het geeft inzicht en een
uitgangspunt om te kijken waar de behoefte ligt. De huidige paardensporter is op zoek naar
een net iets andere beleving. Je hoeft niet elk lid te bevragen. Je hebt alleen maar een
steekproef nodig. Deze steekproef is zodanig dat je weet dat de resultaten 99% betrouwbaar
zijn. Als de KNHS iets wil aanbieden moet ze wel weten wat ze ermee moeten.
De voorzitter geeft aan dat we ons moeten focussen op wat we in Gelderland moeten gaan
doen.
We zitten elke keer weer met een dalend aantal leden. De uitkomst van deze enquête is een
handvat om verder (om je heen) te kijken of er iets te bieden valt wat ook voor de
ongebonden paardensport liefhebber interessant kan zijn.
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Dhr. Marius Breukink merkt op dat de ongebonden sporters er vroeger ook al waren en dat
ze ongebonden willen blijven. De voorzitter speelt daarop in door te laten weten dat het te
makkelijk is om niet te kijken of er uit de enquête toch mogelijkheden kunnen worden
gehaald.
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Dhr. Bert Veld: het feit dat de ongebonden paardensporter er is, zal altijd blijven. Dat moet
de KNHS accepteren. Maar de KNHS kan wel veel meer doen. Ook in Gelderland is veel meer
te doen.
Het zou aardig zijn wanneer men voor KNHS leden een buitenrij-pas maakt.
Aangesloten leden krijgen tegen gereduceerd tarief een pas. Hij bevestigt dat deze
presentatie een mogelijkheid is om te kijken waar je iets aan kunt doen.
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Vraag: Is er aan de ongebonden deelnemers gevraagd of er behoefte is om aan te sluiten?
Mevr. Wolframm laat weten dat deze vraag niet specifiek is gesteld in de enquête.
De voorzitter bedankt mevr. Wolfram voor de presentatie en stelt voor een pauze te houden.
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Mevr. Christel de Boer, accountmanager van de KNHS, vervolgt het tweede deel van de
vergadering met mededelingen van de KNHS. De volledige presentatie staat op de site van
de Regio.
De dressuurproeven van de klasses BB t/m ZZ-Licht & F1 t/m 12 zijn herschreven.
De doorlopende lijn in de moeilijkheidsgraad F1 – ZZ-Licht staat in het nieuwe
dressuurproevenboekje dat in maart is uitgekomen.
De BB (overgangsproef) is ertussen gekomen. De proef voor de categorie AB pony’s is
vervallen.
Bij de F proeven wordt je als ruiter beoordeeld. Vanaf de klasse BB wordt je als combinatie
beoordeeld. Het grijze gebied in de proeven is een stuk kleiner geworden.
Ook voor de jury’s is het heel erg goed opletten (laat staan voor een onervaren schrijfster)
De proeven zijn korter geworden, maar een jury heeft zeker 7 tot 7,5 minuut nodig om alles
te verwerken.
Bij de FNRS maneges hebben ze een leerlijn voor beginnende ruiters die gevolgd kan worden.
Als vereniging is dit pakket ook te bestellen.
Er is onduidelijkheid over de nieuwe regeling voor bestaande A/B pony combinaties die zijn
teruggezet. De voorzitter zegt toe dat hij dit aandachtspunt persoonlijk met mevr. Christel de
Boer zal bespreken en dat de regels over AB pony’s gepubliceerd zullen worden op de site.

200

205

210

215

220

Mevr. Christel de Boer laat weten dat zij zeer enthousiast is over de nieuwe dressuur- en
menproeven App (kosten €4,99).Het biedt veel voordelen. Je kunt de proeven lezen, maar
ook de gesproken proeven met een oortje thuis oefenen. Tevens zijn alle reglementen via de
App in te zien. Er wordt gevraagd waarom de App niet kosteloos wordt aangeboden? Daarop
antwoordt mevr. De Boer dat er absoluut een reden voor zal zijn dat er een kostenvergoeding
wordt gevraagd.
Het Ruiter- en het menbewijs zijn vernieuwd. Uit onderzoek blijkt dat heel veel ruiters buiten
rijden. Op dit gebied is veel aanbod en daarom is de opleiding “buitenrijden” opgezet. Mevr.
De Boer verwijst naar de promotiefilm daarover. Ruiters die in het verleden het ruiterbewijs
hebben gehaald kunnen dat nu omzetten. Voorheen werkte de SRR samen met de KNHS. De
KNHS is veranderd naar de ORUN en de SRR heeft zich afgesplitst. Daardoor zijn er nu twee
partijen. Mevr. De Boer geeft aan dat dit verwarrend kan zijn. Zij adviseert vooral naar het
logo in de mail te kijken. Het Ruiterbewijs van de SRR is voor de rest van je leven geldig, er
is geen contributie aan verbonden, maar er is geen verzekering bij inbegrepen.
Bij het Ruiterbewijs van de KNHS is men direct aanvullend verzekerd, de KNHS vraagt om de
twee jaar om de geldigheid te verlengen tegen betaling.
De voorzitter voegt toe dat een ruiterbewijs of menbewijs geen officieel bewijs is om de weg
op te mogen. Men heeft getracht om het een verplicht certificaat te laten worden, maar dat is
nog niet voor heel Nederland. De KNHS opleiding voldoet prima om te leren deel te nemen
aan het verkeer.
Paard & Sport is vernieuwd. Alle leden hebben het eerste exemplaar ontvangen.

225

230

De samenwerking tussen KNHS & FNRS komt op gang. Het thema veilig sportklimaat heeft
veel aandacht. Nu zijn de ouders aan de beurt. Verenigingen kunnen een workshop
organiseren voor ouders.
Voor de volledige presentatie wordt nogmaals verwezen naar de site van de Regio.
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8. Mededelingen Ledenraad, forum Dressuur, forum Springen, forum Eventing,
portefeuillehouder Recreatie en de werkgroep Beloftenplan
Ledenraad Dhr. Herman Ubbink
Voor wat betreft de integratie van de FNRS in de Regio en in de Kringen en vervolgens bij
verenigingen is via de KNHS site te zien welke FNRS-ondernemers er in een kring zijn
georganiseerd. Binnen de Ledenraad is met een afvaardiging van de KNHS gediscussieerd
over de implementatie van de FNRS leden. Dat is lastig want de KNHS zegt dat ze alleen met
Regio’s te maken heeft. Maar de Regio’s hebben ook kringen en die krijgen de FNRS leden
toebedeeld.
De voorzitter heeft een kleine inventarisatie gehouden onder de kringen en hen gevraagd hoe
zij omgaan met het indelen van de wedstrijdkalender, afdracht, etc.
Alle verenigingen betalen iets mee aan een kring. Kringen kunnen deze gelden gebruiken om
iets voor hun leden te organiseren. Het is vrijblijvend hoe kringen dat hebben geregeld.
De KNHS heeft toegezegd de Regio te zullen compenseren met een vergoeding van € 50,per actieve FNRS-ondernemer.
Ooit is in de reorganisatie gesproken om de Kringen op te heffen, voor Regio Gelderland zou
dat een onwerkbare situatie geven.
Dit is dus voor de Ledenraad een beleidspunt waarover discussies worden gevoerd. Het is
lastig om een eenduidig antwoord te krijgen, temeer daar enkele Regio’s nu al geen kringen
meer hebben.
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Er wordt gesproken over hippische accommodaties die wedstrijden organiseren en
verenigingen die wedstrijden organiseren. Het moet eenduidig zijn dat het Kampioenschap
van de Regio is en uitgevoerd wordt door een vereniging.
De voorzitter geeft aan dat we moeten zorgen dat we in overleg met elkaar er uitkomen.
Wij hebben niet het alleenrecht voor een datum van een wedstrijd.
De KNHS is geïnteresseerd in de Regio Kampioenschappen en niet in de kringen.
Er wordt gevraagd of een commercieel bedrijf een Regio kampioenschap mag organiseren?
De voorzitter antwoordt daarop dat dit wel mogelijk is, daarbij valt te denken aan een
particuliere grote accommodatie met goede bodem, verbonden aan een vereniging. Als
voorbeeld worden de indoor kampioenschappen van afgelopen maart in Vragender genoemd
en de locatie in Asten met meerdere verenigingen. De Regio en de Kring bepalen zelf waar de
kampioenschappen en de selecties plaatsvinden, door vereniging georganiseerd.
Op de vraag of de commerciële bedrijven ook wedstrijdafdracht gefactureerd krijgen door de
KNHS, antwoordt de voorzitter dat dit nog niet in beeld is.

275

De Ledenraad heeft een discussie gevoerd over de inentingen. Eigenlijk zou er een regel
getroffen moeten worden, waarbij op het moment van de enting ook gelijk ergens een
registratie komt die aangeeft dat er geënt is. Nu wordt de registratie handmatig in het
paspoort opgenomen.
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Er is nog geen besluit genomen over (het beruchte hoofdstuk) deregulering.
Prestatiegerichte sport is een onderwerp dat wordt fijn geslepen. De Fora worden verzocht
om te kijken naar versimpeling van het algemeen wedstrijdreglement.
Er zijn een aantal punten die nu ter discussie staan: bijv. om inschrijfgeld en prijzengeld vrij
te geven en aan de organisatie overlaten.
Bij de kalenderprocedure wordt nagedacht over hoe vast te leggen is dat voorschriften
zodanig zijn, dat er voldoende keuze is over een heel jaar heen. Via verenigingen, naar de
kring, naar de Regio enz. Daarbij ook rekening houden met andere sportaanbieders.
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Dhr. Kris van Gelder vraag wanneer het moment is dat er meegedacht mag/kan worden over
bepaalde punten. De ontwikkeling is nog niet inzichtelijk voor iedereen.
Hij noemt het voorbeeld van dispensatie aanvraag voor een wedstrijd met 1 jury waar
anderzijds verenigingen nu verplicht zijn met 3 jury’s te werken. Hij vindt dat dit voor alle
groepen moet gelden. Bij 1 jury is het een andere organisatie dus minder kosten. Daarover
moet meer informatie worden gegeven. Als er besluitvorming wordt gevraagd is het handig
ook de achterban goed te informeren.
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De voorzitter antwoordt dat het Forum Springen op vragen als het aantal juryleden een
bindend advies moet geven; dan is het zo! Een Forum moet over zoiets specifieks glashelder
zijn.
De voorzitter laat weten dat de leden worden geïnformeerd als er belangrijke hamerstukken
komen. Het is belangrijk de publicaties te volgen.
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Er is veel discussie over de Federatievertegenwoordiger. Er is geen voorstel hoe het anders
zou moeten op wedstrijden. De Ledenraad komt terug op de praktische en theoretische
invulling.
Er moet gekeken worden naar de vereenvoudiging van het ICT-systeem. Bij opgave voor een
wedstrijd met de naam van het paard en het niveau moet alles eigenlijk afgevinkt zijn.
Tegenwoordig moet dit eenvoudiger geregeld kunnen worden, aldus de voorzitter.
Dhr. Kris van Gelder vraagt naar de rechtsgeldigheid van de verzonden gedragscodebrief en
de begeleidende brief. Wellicht is het een idee dat deelnemers ook de gedragscode tekenen.
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Alle samenvattingen van de besprekingen van de Ledenraad staat op de KNHS site.
Forum Dressuur
In verband met afwezigheid van dhr. Jan-Willem Buyserd zijn er geen mededelingen.
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Forum Springen Dhr. Kris van Gelder
Het verzoek om vrijwillige degradatie (in een lagere klasse uit te komen) in het lopend jaar is
niet meer mogelijk.
De bodybandage is alleen vanaf de klasse Z toegestaan en wordt gecontroleerd op
doorsporen door de jury voorterrein.
Voor wat betreft eventing ruiters die 1, 2 en 3 sterren internationaal rijden, worden de
punten niet bij gewone springen genoteerd. Een eventingruiter 2 sterren geklasseerd mag
dan niet in de klasse B meer uitkomen.
Er is aandacht voor verbetering van de kwaliteit van de juryleden rijstijlbeoordeling.
Forum Eventing Mevr. Corrie Ederveen
In verband met afwezigheid van dhr. Rexwinkel doet mevr. Corrie Ederveen verslag. Het
reglement 2016 is aangepast. Een combinatie mag 5 dagen na een eventing wedstrijd al
weer op een wedstrijd uitkomen. De regel van 2 weken en 1 maal per week komt daarmee te
vervallen.
Voor de beschrijving van de spoorlengten voor ponyruiters wordt verwezen naar het
springreglement. Maximale lengte is 4 cm. De spoor moet stomp zijn en wieltjes zijn niet
toegestaan.
Een combinatie moet in de cross tussen de laatste hindernis en de finish in een rechte lijn
blijven galopperen. Dit was voorheen vanaf de voorlaatste hindernis.
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De categorie C pony’s wordt in de klassen B en L aan de categorie A/B toegevoegd. In de
klasse M zal de categorie C worden toegevoegd aan de D/E.
Het eventingforum is van mening dat de klasse B zonder dressuur in een behoefte voorziet
en dat dit niet gewijzigd moet worden. De deelnemers aan de rubrieken SGW klasse B zonder
dressuur promoveren niet. Voor de overstap van de B naar de L moet men dus een wedstrijd
met alle drie de onderdelen starten om voor winstpunten in aanmerking te komen.
Ruiters die in het lopende seizoen 2-ster of hoger zijn gestart mogen niet meer in het L
kampioenschap paarden meedoen.
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Portefeuillehouder Recreatie Mevr. Christel Berghuis-Van den Hof
De werkgroep is bijeen geweest voor een kennismaking. Daarbij is o.a. besproken om buiten
alle ruiterpaden om de FNRS- en recreatieruiter toch bij elkaar te brengen.
Er is een men- en ruiterpad in buurt van Ewijk rondom een recreatieplas in ontwikkeling.
Er wordt via facebook publiciteit en aandacht gezocht.

360

Werkgroep Beloftenplan Mevr. Annet Schumacher
De werkgroep is erg tevreden. De selectiedatum voor het nieuwe seizoen volgt nog. Er zal
worden gekeken of er combinaties zijn die al meerder jaren deelnemen. Ook nieuwe
deelnemers moeten de kans krijgen.
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De Regio is door de KNHS benaderd om de RaboTalenten selectiedag te organiseren in
Wezep. Op 24 juni vindt het springen plaats en op 1 juli de dressuur. Geselecteerden krijgen
via een mail van de KNHS bericht of ze geselecteerd zijn. De Nationale Rabo selectiedag is op
31 augustus 2016 in Ermelo.
Er wordt gevraagd naar de totstandkoming van de locatie keuze. Mevr. Schumacher geeft
aan dat er bewust is gekozen voor de locatie Wezep, temeer omdat er rondom deze data ook
wedstrijden zijn in Wezep, dus alle materialen zijn aanwezig. Ook een financieel plaatje
speelt mee. De vergadering vraagt ook andere accommodaties volgend jaar de kans te geven
zich aan te melden.
Mevr. Schumacher laat weten dat de aanpak dit jaar anders is geweest. Het digitaal logboek
bleek niet ideaal te zijn voor de instructeur en de ruiters.
Er zullen sponsors worden benaderd voor volgend jaar. Daarbij wordt gedacht aan de
samenwerking met een paardenfysiotherapeut en een dierenarts.
9. Kampioenschappen 2016
De Outdoorkampioenschappen dressuur, springen, verenigingswedstrijd en vier-/zestallen
worden in samenwerking met RV de Molenruiters te Rekken gehouden.
Voor de pony’s op 6 augustus en de paarden op 12 en 13 augustus.
Overige informatie is te vinden op de website www.paardensportgelderland.nl/outdoorkampioenschap.
De SGW Regiokampioenschappen zijn op 23, 24 en 25 september in samenwerking met de
Pasruiters te Neede.
Indoorkampioenschappen 2017:
- 20 en 21 januari: Paarden dressuur
- 28 januari: Pony’s dressuur
- 3 en 4 februari: Pony’s springen
- 10 en 11 februari: Paarden springen
Verenigingen die in aanmerking willen komen voor de organisatie van deze
indoorkampioenschappen kunnen zich tot 1 mei 2016 opgeven bij het wedstrijdsecretariaat
van de Regio (wedstrijdsecretaris@paardensportgelderland.nl).
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Dhr. W. Romijn: Voor alle ponycombinaties dressuur categorie A/B pony’s geldt de klasse
wijziging waarbij tot 31 maart 2016 de wedstrijdresultaten zijn verwerkt. Deze klasse gaat
gelijk in na 1 april. Combinaties B + 1 kunnen direct meedoen aan de selectie voor de
kampioenschappen.
Hierover heeft vooraf geen communicatie plaatsgevonden. Deze verandering heeft effect op
mogelijk teveel betaling van een startpas, want een categorie A/B combinatie die teruggezet
wordt naar de BB heeft tot de B geen startkaart nodig.
Mevr. Christel de Boer wordt verzocht dit mee te nemen naar de KNHS en door te geven dat
dit niet gecommuniceerd is. Conclusie categorie A/B pony’s verdient aandacht evenals de
(nieuwe) promotieregeling.
De voorzitter deelt mede dat individuele problemen van en bij categorie A/B combinaties
rechtstreeks naar mevr. Christel de Boer kunnen worden doorgemaild. Hij zal er op toezien
dat dit geregeld wordt.
Alleen startpashouders kunnen deelnemen aan kringselecties en afgevaardigd worden naar
regiokampioenschappen.
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10.Rondvraag
Mevr. Weijman doet navraag naar de wijze van selectie bij de eventing klasse L paarden voor
de kampioenschappen. Mevr. Ederveen antwoordt dat dat te maken heeft met het aantal
starts per Regio. Geselecteerden krijgen een bericht dat ze geselecteerd zijn. Grote
provincies krijgen extra startplaatsen als groepen niet vol zijn.
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11.Sluiting
De voorzitter sluit om 22.45 uur de vergadering en bedankt allen voor de inbreng en
aanwezigheid.
16-04-2016 CKR
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